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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  1413/2011 

Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου Μέσης 
Τάσης κυριότητας της ∆ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο του 

∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 14
η
 Νοεµβρίου 2011 και 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόµου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) και ιδίως των άρθρων 15, 131, 

140,  και 195 του νόµου αυτού. 

2. Την Απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ.2456/4.2.2008 (ΦΕΚ 

Β’300/26.2.2008) «Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών». 

3. Τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 567/20-12-2007 µε θέµα «Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου 

του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών». 

4. Την Απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ.13798/23.6.2009 (ΦΕΚ 

Β’1321/3.7.2009) «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας». 

5. Τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 368/30-10-2009 µε θέµα «Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου 

Μέσης Τάσης κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα 

Αθηνών». 

6. Την Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ 

Β’168/22.2.2010) «Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε. που 

τροφοδοτεί το ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών». 

7. Την Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν ∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312/15.6.2010 (ΦΕΚ 

Β’947/30.6.2010) «Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής για το έτος 

2010». 

8. Την Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν ∆5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882/31.12.2010 (ΦΕΚ 

Β’2094/31.12.2010) «Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής για το έτος 

2011». 

9. Το από 11-7-2011 έγγραφο της εταιρίας  «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» µε αρ. πρωτ. 

OL/PBASM/Αρ. Πρωτ.:201650 (ΡΑΕ/Ι-141061/13-7-2011) µε θέµα «Τροποποίηση του 

Ισχύοντος Υπολογισµού των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου Κυριότητας ∆ΕΗ που 

τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ». 

10. Τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 31/25-7-2011 µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010) Απόφασης ΥΠΕΚΑ 
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«Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το 

∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών». 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Ιστορικό – Θεσµικό πλαίσιο 

Επειδή µε την Απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ.2456/4.2.2008, κατόπιν της 

υπ’ αριθµ. 567/2007 σχετικής γνωµοδότησης της ΡΑΕ, καθορίσθηκαν οι µοναδιαίες χρεώσεις τις 

οποίες επιβάλει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ΑΑ (εφεξής «∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ») στους 

καταναλωτές που συνδέονται στο ∆ίκτυο ∆ΑΑ για τη χρήση του δικτύου αυτού. 

Επειδή µε τις ανωτέρω χρεώσεις ανακτάται επίσης το ετήσιο κόστος του ∆ικτύου ΜΤ κυριότητας 

της ∆ΕΗ Α.Ε. το οποίο τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ, όπως καθορίζεται στην ως άνω απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και για το λόγο αυτό, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ οφείλει αντάλλαγµα 

στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ (εφεξής «∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΕΗ»). 

Επειδή µε την Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ 

Β’168/22.2.2010), κατόπιν της υπ’ αριθµόν 368/30-10-2009 σχετικής Γνωµοδότησης της ΡΑΕ, 

καθορίσθηκε µεθοδολογία υπολογισµού του παραπάνω ανταλλάγµατος. 

Επειδή οι παραπάνω πράξεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των Υπουργών 

Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ να εγκρίνουν και της ΡΑΕ να γνωµοδοτεί για την έγκριση των τιµολογίων 

χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 και 29 του 

ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/1999) και του άρθρου 29 του ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/2005). 

Επειδή µετά τη θέσπιση του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.8.2011), τα Τιµολόγια των Μη 

Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στα οποία περιλαµβάνονται τα 

τιµολόγια χρήσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η µεθοδολογία υπολογισµού των 

τιµολογίων αυτών, εγκρίνονται πλέον µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

15 και του άρθρου 140 του νόµου αυτού. 

Επειδή λόγω των παραπάνω συνάγεται ότι µετά τη θέσπιση του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 

Α΄179/22.8.2011), για την τροποποίηση της µεθοδολογίας που θεσπίσθηκε µε την Απόφαση 

ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010) 

απαιτείται πλέον απόφαση της ΡΑΕ. 

Επειδή  η ΡΑΕ, µετά την από 11-7-2011 εισήγηση του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ, γνωµοδότησε 

προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (γνωµοδότηση υπ’ αριθµ. 31/25-7-2011) για την τροποποίηση της 

παραπάνω µεθοδολογίας και κατ’ επέκταση για την τροποποίηση της απόφασης ΥΠΕΚΑ υπ’ 

αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010). 

Επειδή δεν έχει εκδοθεί απόφαση ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού 

των χρεώσεων χρήσης του δικτύου µέσης τάσης κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο 

του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, σε σχέση µε τη Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 31/25-7-2011, 

και πλέον ελλείπει η σχετική αρµοδιότητα του Υπουργού. 

Επειδή για την έκδοση της παραπάνω γνωµοδότησης της ΡΑΕ λήφθηκε υπόψη η γνώµη των 

αρµόδιων φορέων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

Επειδή δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της ουσίας λοιπών διατάξεων της απόφασης ΥΠΕΚΑ 

υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010), παρά µόνο σε ότι 

αφορά την εφαρµογή υπ’ αριθµ. 31/25-7-2011 Γνωµοδότησης της ΡΑΕ. 

Επειδή για λόγους πληρότητας και σαφήνειας κρίνεται σκόπιµο να περιληφθούν στην παρούσα τα 

εξής: α) το σκεπτικό της υπ’ αριθµ. 31/2011 γνωµοδότησης ΡΑΕ και β) το πλήρες σώµα της 
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απόφασης ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010) 

µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις σύµφωνα µε την εν λόγω γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 

Επειδή για την εναρµόνιση µε τις διατάξεις του ν.4001/2011, κρίνεται σκόπιµο να γίνουν 

ορισµένες τροποποιήσεις στο κείµενο της παραπάνω απόφασης ΥΠΕΚΑ. 

Β. Τροποποίηση της µεθοδολογίας 

Επειδή το τµήµα του παραπάνω ανταλλάγµατος που αντισταθµίζει τις δαπάνες λειτουργίας του εν 

λόγω δικτύου, υπολογίζεται ως ποσοστό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης που εγκρίνονται 

κατά την προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία για τους Πελάτες Μέσης Τάσης του ∆ικτύου 

∆ιανοµής κυριότητας της ∆ΕΗ Α.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ 

αριθµόν 368/30-10-2009. 

Επειδή για τον καθορισµό του παραπάνω ποσοστού (Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµόν 368/30-10-

2009), όσον αφορά στο σταθερό σκέλος του ανταλλάγµατος για δαπάνες λειτουργίας, το ύψος του 

εύλογου ετήσιου σχετικού ανταλλάγµατος για το έτος αναφοράς 2009 εκφράσθηκε ως ποσοστό 

του γινοµένου της ισχύουσας Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης για Πελάτες Μέσης Τάσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία για το εν λόγω έτος είχε υπολογιστεί στη βάση του 

µεγέθους της Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής των πελατών αυτών, επί τη Συµφωνηµένη Ισχύ 

Παροχής του ∆ικτύου ∆ΑΑ, δηλαδή ως ακολούθως: 

ΜΠΧ∆ΑΑ = 
105.560 70%

5,18

ΠΜΤ

∆ΕΗ

∆ΑΑ

⋅
⋅ΜΠΧ

ΣΙ ⋅
 = 32,90% ΠΜΤ

∆ΕΗ⋅ΜΠΧ  

όπου: 

ΜΠΧ∆ΑΑ, η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που 

οφείλει ο ∆ιαχειριστής ∆ι∆ΑΑ στον ∆ιαχειριστή ∆ι∆ΕΗ για τις σταθερές 

δαπάνες λειτουργίας του ∆ικτύου ΜΤ κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε. που 

τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ, εκφρασµένη σε €/kVA της Συµφωνηµένης 

Ισχύος Παροχής του Αεροδροµίου, 

ΣΙ∆ΑΑ, η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του Αεροδροµίου, ίση µε 43.354 kVA, 

ΠΜΤ

∆ΕΗΜΠΧ
, η εκάστοτε ισχύουσα Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης του ∆ικτύου 

∆ιανοµής ∆ΕΗ για Πελάτες Μέσης Μάσης, εκφρασµένη σε €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής, η οποία για το 2009 έχει καθορισθεί σε 

5,18 €/kVA (ΥΠΑΝ/∆5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ.13798/23.6.2009). 

Επειδή, κατά συνέπεια, καθορίσθηκε (Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010) ότι το αντάλλαγµα ΜΑ∆Λf, σε €, που καταβάλλει 

µηνιαίως ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΕΗ για τις σταθερές δαπάνες 

λειτουργίας του ∆ικτύου ΜΤ κυριότητας ∆ΕΗ που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ, υπολογίζεται 

βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης για Πελάτες Μέσης Τάσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε., θεωρώντας ότι αυτή εκφράζεται στη βάση του µεγέθους της 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής των πελατών αυτών, ως ακολούθως: 

ΜΑ∆Λf=
32,90%

12

ΠΜΤ

∆ΕΗ
∆ΑΑ

⋅ΜΠΧ
⋅ΣΙ  σχέση (1) 

όπου: 

ΠΜΤ

∆ΕΗΜΠΧ , η εκάστοτε ισχύουσα µοναδιαία πάγια χρέωση χρήσης του ∆ικτύου ∆ΕΗ 

για πελάτες µέσης τάσης, εκφρασµένη σε €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος, 

όπως καθορίζεται µε την προβλεπόµενη κατά το νόµο διαδικασία 
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ΣΙ∆ΑΑ, η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του Αεροδροµίου, η οποία λαµβάνει 

σταθερή τιµή ίση µε 43.354 kVA 

Επειδή κατά την έγκριση του Ετήσιου Κόστους του ∆ικτύου ∆ιανοµής και των σχετικών 

Χρεώσεων Χρήσης για το έτος 2010 (Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312/15.6.2010, η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης για Πελάτες ΜΤ 

του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. υπολογίστηκε στη βάση του µεγέθους της Μέγιστης 

Μηνιαίας Ζήτησης που καταγράφεται για τους πελάτες αυτούς τις ώρες αιχµής. 

Επειδή η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. υπολογίστηκε 

κατά τον ίδιο τρόπο και για το έτος 2011 (Απόφαση ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν 

∆5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882/31.12.2010). 

Επειδή λόγω της αλλαγής, από το 2010, της βάσης αναφοράς της Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης 

Χρήσης για Πελάτες ΜΤ του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε., η σχέση (1) ανωτέρω οδηγεί σε 

λάθος υπολογισµό του οφειλόµενου ανταλλάγµατος, ήδη από τα έτη 2010 και 2011. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σκεπτικό της Γνωµοδότησης ΡΑΕ υπ’ αριθµόν 368/30-10-2009, 

επειδή το εν λόγω ∆ίκτυο ΜΤ κατασκευάστηκε για την αποκλειστική ηλεκτροδότηση των 

εγκαταστάσεων του ∆ικτύου ∆ΑΑ, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το κόστος 

αντικατάστασης, επέκτασης ή ενίσχυσης του δικτύου αυτού θα πρέπει να βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 

την εταιρία ∆ΑΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι το αντάλλαγµα που καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής 

∆ικτύου ∆ΑΑ στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΕΗ για τη χρήση του εν λόγω δικτύου, πρέπει να 

αντανακλά το κόστος που υφίσταται η ∆ΕΗ Α.Ε. για το συγκεκριµένο δίκτυο. Για το λόγο αυτό, 

αφετηρία για τον καθορισµό της µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος ήταν το ποσό που 

λήφθηκε ως κατ’ αρχάς εύλογο αντάλλαγµα για το έτος αναφοράς 2009. Είναι σαφές όµως ότι το 

ποσό αυτό δεν µπορεί να προσεγγιστεί εφαρµόζοντας τη σχέση (1) µε τις αριθµητικές τιµές της 

Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. για Πελάτες ΜΤ που 

ίσχυσαν το 2010 και το 2011.  

Επειδή, ανεξαρτήτως της βάσης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Μοναδιαίας Πάγιας 

Χρέωσης Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ για Πελάτες ΜΤ, είναι εύλογο το σταθερό 

σκέλος των δαπανών λειτουργίας του ∆ικτύου ΜΤ της ∆ΕΗ που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ να 

εκφράζεται βάσει της συνολικής επιθυµητής Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής του ∆ικτύου ∆ΑΑ
1
, 

καθώς µε τον τρόπο αυτό αντανακλάται η προαναφερθείσα αποκλειστικότητα χρήσης του εν λόγω 

δικτύου. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι αναγκαίο η σχέση (1) να αναθεωρηθεί ώστε να λαµβάνει 

υπόψη τυχόν διαφοροποίηση της βάσης υπολογισµού της Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ Α.Ε. για Πελάτες ΜΤ, από το µέγεθος της Συµφωνηµένης Ισχύος 

Παροχής των εν λόγω πελατών. 

Επειδή ενόψει των ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ, µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆ΕΗ Α.Ε. 

(σχετικό  9), εισηγήθηκε την τροποποίηση της Απόφασης ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµόν 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 ως προς τη διατύπωση της σχέσης (1). 

Επειδή τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της σχέσης (1) για τα έτη 2010 και 2011 πρέπει να 

διορθωθούν, εφαρµόζοντας εκ νέου την αναθεωρηµένη διατύπωσή της. 

Αποφασίζει 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 και κατά το άρθρο 140 

παράγραφος 2 του ν.4011/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), εγκρίνει τη µεθοδολογία υπολογισµού 

του ανταλλάγµατος που καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 

                                                      

1
 Υπό την προϋπόθεση ότι η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του ∆ικτύου ∆ΑΑ συµβαδίζει µε την 

εγκατεστηµένη δυναµικότητα του ∆ικτύου ΜΤ κυριότητας ∆ΕΗ που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο ∆ΑΑ. 
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∆ΕΗ, για τη χρήση του ∆ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ∆ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το 

∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Μεθοδολογία υπολογισµού 

1. Για την προεξόφληση κεφαλαίου έναντι µελλοντικής αντικατάστασης του συνόλου του 

εξοπλισµού του εν λόγω δικτύου, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ καταβάλλει για κάθε µήνα m 

των ετών 2010 έως και 2029 αντάλλαγµα m y∈ΜΑΠΚ , σε €, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

{ }( 2009)128.000
(1 1,25%)  , 2010...2029

12

y

m y y−

∈ΜΑΠΚ = ⋅ + ∈ , όπου 

y, το τρέχον έτος υπολογισµού του ανταλλάγµατος. 

2. Για τις σταθερές δαπάνες λειτουργίας του εν λόγω δικτύου, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ 

καταβάλλει για κάθε µήνα του έτους y αντάλλαγµα ΜΑ∆Λf,y, σε €, το οποίο υπολογίζεται ως 

εξής: 

ΜΑ∆Λf,y=
32,90%

12

y y
∆ΕΗΠΜΤ

∆ΑΑΣΑ ⋅ ⋅ΜΠΧ ⋅ΣΙ
, όπου 

ΣΙ∆ΑΑ, η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του ∆ικτύου ∆ΑΑ, η οποία λαµβάνει 

σταθερή τιµή ίση µε 43.354 kVA 

y
∆ΕΗΠΜΤΜΠΧ , η ισχύουσα για το έτος y Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ για Πελάτες Μέσης Τάσης, η οποία 

καθορίζεται µε την προβλεπόµενη κατά το νόµο διαδικασία και 

εκφράζεται είτε βάσει της Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής (ΣΙ), σε 

€/kVA, ή βάσει άλλου µεγέθους ζήτησης ισχύος, σε €/kVA ή σε €/kW. 

ΣΑy, συντελεστής αναπροσαρµογής που λαµβάνει σταθερή τιµή κατά το έτος y, 

η οποία καθορίζεται ως εξής: 

α) Στην περίπτωση που η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ για Πελάτες Μέσης Τάσης που ισχύει το έτος 

y εκφράζεται βάσει της Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής, ο 

συντελεστής αναπροσαρµογής λαµβάνει τιµή ΣΑy =1, 

β) Στην περίπτωση που η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Χρήσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ για Πελάτες Μέσης Τάσης που ισχύει το έτος 

y εκφράζεται σε βάση διαφορετική από τη Συµφωνηµένη Ισχύ 

Παροχής, δηλαδή βάσει οποιουδήποτε άλλου µεγέθους ζήτησης 

ισχύος, η αριθµητική τιµή του συντελεστή αναπροσαρµογής 

καθορίζεται κατά την έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου 

∆ιανοµής ∆ΕΗ για το έτος y µε την προβλεπόµενη κατά το νόµο 

διαδικασία, και υπολογίζεται ως το πηλίκο των αθροισµάτων, για το 

σύνολο των Πελατών Μέσης Τάσης στους οποίους επιµερίζονται 

Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ κατά το έτος y, των εξής 

µεγεθών: 

β1) του µεγέθους ζήτησης ισχύος πελάτη που αποτελεί τη βάση 

υπολογισµού της Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης Χρήσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. για Πελάτες Μέσης Τάσης που 

ισχύει το έτος y, και 

β2) του µεγέθους της Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής πελάτη, 
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όπως τα παραπάνω µεγέθη προκύπτουν από τα σχετικά στοιχεία που 

υπεισέρχονται στον υπολογισµό των χρεώσεων αυτών κατά το έτος y 

και είτε αφορούν πραγµατικά στοιχεία προηγούµενου έτους (έτος 

αναφοράς yo) ή εκτιµήσεις για το έτος y. 

3. Για τις µεταβλητές δαπάνες λειτουργίας του εν λόγω δικτύου, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ 

καταβάλλει µηνιαίως αντάλλαγµα ΜΑ∆Λv, σε €, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

ΜΑ∆Λv= 4,34%
cos

m

m

Energy

ϕ
ΠΜΤ ∆ΑΑ
∆ΕΗ

∆ΑΑ

⋅ΜΜΧ ⋅ , όπου 

ΠΜΤ

∆ΕΗΜΜΧ , η εκάστοτε ισχύουσα µοναδιαία µεταβλητή χρέωση χρήσης του 

∆ικτύου ∆ΕΗ για πελάτες µέσης τάσης, εκφρασµένη σε €/kWh 
mEnergy∆ΑΑ , η απορροφούµενη από το ∆ίκτυο ∆ΑΑ ποσότητα ενέργειας, σε kWh, 

όπως αυτή µετράται στο όριο µεταξύ ∆ικτύου ∆ΑΑ και ∆ικτύου ∆ΕΗ 

κατά το µήνα m. 

cos mϕ∆ΑΑ , η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του ∆ικτύου ∆ΑΑ, όπως αυτή 

υπολογίζεται βάσει των ποσοτήτων απορροφούµενης ενέργειας και 

άεργου ισχύος που µετρώνται στο όριο µεταξύ ∆ικτύου ∆ΑΑ και 

∆ικτύου ∆ΕΗ κατά το µήνα m. 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση µεθοδολογίας υπολογισµού 

Η µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος που καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ 

στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΕΗ για τη χρήση του ∆ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ∆ΕΗ 

Α.Ε. που τροφοδοτεί το ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών δύναται να 

επαναπροσδιορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 140 παράγραφος 2 του ν.4001/2011, ιδίως σε 

περίπτωση επέκτασης ή ενίσχυσης του εν λόγω δικτύου, σε περίπτωση αντικατάστασης 

υφιστάµενων στοιχείων του καθώς και σε περίπτωση µεταβολής της Συµφωνηµένης Ισχύος 

Παροχής του Αεροδροµίου. 

Άρθρο 3 

Αριθµητικές τιµές συντελεστή αναπροσαρµογής ετών 2010 και 2011 

1. Για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου για τα 

έτη 2010 και 2011, ο συντελεστής αναπροσαρµογής (ΣΑy) εκφράζεται σε kW/kVA και 

λαµβάνει αριθµητικές τιµές 4,17 και 4,09 αντιστοίχως, οι οποίες καθορίζονται µε βάση την 

ακόλουθη µαθηµατική σχέση: 

 

,i m

i m y

y

i

i

MMZA
ο

ΣΙ
∆ΕΗ

∆ΕΗ

∈ΠΜΤ ∈

∈ΠΜΤ

ΣΑ =

∑ ∑

∑
 

2. Τα µεγέθη που εµφανίζονται στη µαθηµατική σχέση της προηγούµενης παραγράφου, 

ορίζονται ως εξής: 

ΜΜΖΑi,m, Μηνιαία Μέγιστη Ζήτηση Ζώνης Αιχµής του Πελάτη Μέσης Τάσης (i) 

στον οποίο επιµερίζονται Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

∆ΕΗ, για το µήνα (m), σύµφωνα µε τα στοιχεία του έτους αναφοράς 

(yo) που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των Χρεώσεων 

Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ του έτους (y), 
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ΣΙi, Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη Μέσης Τάσης (i), στον 

οποίο επιµερίζονται Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του έτους αναφοράς (yo) που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των Χρεώσεων Χρήσης του 

∆ικτύου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ του έτους (y), 

ΠΜΤ∆ΕΗ, Πελάτες Μέσης Τάσης στους οποίους επιµερίζονται Χρεώσεις Χρήσης 

του ∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ΕΗ κατά το έτος (y). 

και λαµβάνουν τις ακόλουθες τιµές: 

Έτος (y) 
,i m

i m y

MMZA
ο∆ΕΗ∈ΠΜΤ ∈

∑ ∑  i

i

ΣΙ
∆ΕΗ∈ΠΜΤ

∑  

2010 32.925 MW 7.899 MVA 

2011 32.534 MW 7.961 MVA 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

 

 Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2011 

  

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

  

 

 

 

 Ν. Βασιλάκος 


